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 سید ابراهیم رئیسی:

اعالم پایان مراودات فسادانگیز و رانتی از روز 
نخست ریاست جمهوری

امام رضا )علیه السالم(:
کسى که حضرت فاطمه معصومه را زیارت کند پاداش او بهشت است. حدیث هفتــه
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هنگامی که با کمی دقت به اطراف خود نگاه می کنیم , در 

می یابیم شهرما تبدیل به موزه ای شده اند که نازیبایی ها را به 

منایش گذاشته است.به هنگام طلوع آفتاب , کوچه ها و خیابانها 

با دستان زحمت کش و پرکار نیروهای خدماتی شهرداری از 

آلودگی ها پاک می شوند و در انتهای روز , متامی سطح کوچه 

و خیابانها پر از زباله می شود . کمرت کوچه و خیابانی را می 

توان یافت که با گل و گیاه و با نظمی در خور تحسین آراسته 

شده باشد , به گونه ای که با عبور از آن , روح انسان تلطیف یابد. 

در منای ساختامن ها خربی از بکارگیری فضای سبز نیست 

و بسیاری از مردم اطالعاتی در خصوص زیبا سازی و طراحی 

فضای سبز ندارند و خالصه کالم آنکه خربی از خالقیت انسان 

ها برای زیبا سازی شهر نیست .

 حال این سوال در ذهن ما شکل می گیرد که چرا کوچه ها و 

خیابان ها نازیبا هستند؟

شاید چندین علت وجود دارد:

1- روشی برای مشارکت دادن مردم در زیباسازی شهری طراحی 

زندگی  یک  برای  الزم  های  آموزش  از  2-مردم  است.  نشده 

شهروندی موفق برخوردار نشده اند. 3-مردم هنوز به نقش زیبا 

سازی شهرها و تاثیرات روانی آن بر جسم و روان خود اطالع 

ندارند. 4-مردم گاهی زیباسازی شهرها را با چراغانی کردن و 

مرصف بی رویه برق مرتادف می دانند. 5-فرصتی برای خالقیت 

انسان ها برای زیباسازی شهرها در نظر گرفته نشده است.

هنگامی که از یک مجتمع مسکونی و یا منزل شخصی خود 

خارج می شویم و به داخل کوچه می رویم در می یابیم که به 

محیطی قدم گذاشته ایم که دیگر کسی در فکر زیبا منودن 

آن نیست و شهرداری نیز از منابع انسانی کافی برای حضور در 

متامی اجزای شهر برخوردار نیست و چه بسا برای حضور در 

متامی قسمت های شهر , نیاز به لشکری بیکران از انسانهاست 

که امکان تامین آن نیز امکان پذیر نخواهد بود و تنها باید روشی 

جدید برای مشارکت مردم در زیبا سازی کوچه ها خلق کرد.

یکی از پیشنهاداتی که می توان برای خالقیت در زیباسازی و 

طراحی فضای سبز کوچه ها مطرح منود , ایجاد مدیریت کوچه ها 

و خیابان هاست .

جابر خدری، فعال اجتامعی؛

لزوم خالقیت در زیبا سازی شهری
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اسالمی  شورای  کاندیدا های  توجیهی  نشست  در  بهاءالدینی  سهراب 

انتخابات  دوره  ششمین  در  گفت:  شهر  نجف  و  سیرجان  شهر های 

ثبت نام  داوطلب   ۳۰۰ و  هزار  سیرجان  روستا های  اسالمی  شورا های 

کردند.

فرمانده  سیرجان،  امام جمعه  فرماندار،  حضور  با  که  نشست  این  در 

معاون  بهاءالدینی  شد،  برگزار  دادستان  معاون  و  شهرستان  انتظامی 

دوره  ششمین  در  گفت:  سیرجان  شهرستان  ویژه  فرماندار  و  استاندار 

انتخابات شوراهای اسالمی در شهر سیرجان ۶۸ نفر و در شش شهر 

اقامری نجف شهر، بلورد، زیدآباد، پاریز، هامشهر و خواجو شهر ۷۲ نفر 

و نزدیک به هزار و ۳۰۰ نفر در شورا های روستایی شهرستان سیرجان 

در ۲۳۱ شعبه اخذ رأی که در سطح شهرستان برای برگزاری انتخابات 

تهیه و تدارک دیده شده است، به رقابت می پردازند.

انتشار ویروس کرونا، تعداد شعب اخذ  از  به منظور جلوگیری  افزود:  او 

و  داشته  قابل توجهی  افزایش  گذشته  دوره  انتخابات  به  نسبت  رأی 

انتخابات با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود و تیم های 

پزشکی همچون بهیاران، بهورزان و نیرو های هالل احمر در طول زمان 

انتخابات همکاری دارند تا نگرانی شهروندان هم نسبت به شیوع این 

بیامری برطرف شود.

سهراب بهاءالدینی بیان داشت: ۵ هزار و ۷۵۰ نفر در امر برگزاری یک 

انتخابات سامل و پرشور همکاری دارند.

و  نظام  وفادار  را  خود  سیرجان  شهرستان  مردم  اینکه  به  اشاره  با  او 

رهربی می دانند و برای خلق حامسی و انتخابات پرشور این دوره نیز، 

و  داشت  خواهند  انتخابات  از  خوبی  استقبال  قبل  دوره های  همچون 

پای صندوق های رأی حارض خواهند شد، بیان کرد: انتخابات ریاست 

جمهوری و شورا های اسالمی بسیار مهم و رسنوشت ساز است؛ بنابراین 

از  دوری  رقیب،  تخریب  از  خودداری  قانونی،  و  رشعی  موازین  رعایت 

با  و همکاری  از سیاه منایی  توان شورا، جلوگیری  از  وعده های خارج 

متولیان امر انتخابات مهم ترین نکاتی است که کاندیدا های شورا ها باید 

با جدیت رعایت کنند.

و  امنیت  برای  داشت:  بیان  خود  صحبت های  ادامه  در  بهاءالدینی 

منی دهیم  اجازه  به هیچ وجه  و  کردیم  تقدیم  شهدایی  کشور  آسایش 

بعضی افراد آرامش شهر را برهم بزنند و با اقتدار برخورد خواهیم کرد.

طرح   ۳ گفت:  سیرجان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 

آب وخاک، یک واحد گلخانه، یک واحد پرورش ماهی و یک 

واحد پرورش بلدرچین طی هفته جهاد کشاورزی در سیرجان 

به بهره برداری می رسد.

اکرب محمودآبادی گفت: در هفته جهاد کشاورزی، ۶ طرح 

و دامپروری، شامل ۳ طرح آب وخاک، یک واحد  کشاورزی 

گلخانه، یک واحد پرورش ماهی و یک واحد پرورش بلدرچین 

در سیرجان به بهره برداری می رسد.

او افزود: ۲ طرح آبیاری تحت فشار در سطح های ۱۶۴ و ۱۰۰ 

هکتار با هزینه کرد اعتباری قریب به ۵۴ میلیارد ریال و ۲۳ 

میلیارد ریال که بیش از ۲۱ میلیارد ریال و ۱۸ میلیارد ریال 

آن از اعتبارات دولتی است، به بهره برداری می رسد.

کم فشار  آبیاری  طرح  یک  اینکه  به  اشاره  با  محمودآبادی 

طرح  این  داشت:  بیان  است،  اجراشده  هکتار   ۵ سطح  در 

از  آن  ریال  میلیون   ۸۷۵ که  ریال  میلیارد   ۲ کرد  هزینه  با 

اعتبارات دولتی است، در این هفته به بهره برداری می رسد.

با  بلدرچین  پرورش  واحد  این هفته یک  او ترصیح کرد: در 

ظرفیت ۱۰۹ هزار قطعه و ظرفیت تولید ۶۰ تن گوشت و یک 

واحد پرورش ماهی با ظرفیت تولید ساالنه ۴ تن گوشت به 

در  این طرح ها ۱۱ شغل  افتتاح  با  که  بهره برداری می رسد 

منطقه ایجاد می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان بیان داشت: یک 

واحد گلخانه در سطح ۳ هزار مرتمربع با ظرفیت تولید ۶۰ 

تن سبزی و صیفی در هفته جهاد کشاورزی به بهره برداری 

ایجاد  منطقه  در  شغل   ۳ طرح  این  افتتاح  با  که  می رسد 

می شود.

 ۲۷ تا  و  می شود  آغاز  خرداد   ۲۱ از  کشاورزی  جهاد  هفته 

خرداد ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی سیرجان گفت: متقاضیان ایجاد مرغ داری می توانند از 

طریق سامانه  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ثبت نام کنند.

با تأمین نیازهای روزانه  اکرب محمودآبادی از رفع کمبود مرغ در شهرستان 

خرب داد و گفت: در راستای رفع کمبود مرغ در سطح شهرستان سیرجان 

تالش های خوبی صورت گرفته و با رایزنی های انجام شده، مابه التفاوت نیاز 

گوشت مرغ شهرستان از سایر شهرها و استان های هم جوار در حال است تا 

کمبودها جربان و بازار به حالت عادی برگردد.

او افزود: واحدهای پرورش مرغ گوشتی شهرستان که در حال فعالیت هستند 

جهاد  معاونت  توسط  کشتارگاه ها  در  مرغ  کشتار  تا  پرورش  دوره  ابتدای  از 

کشاورزی سیرجان رصد و پایش می شوند.

مدیر جهاد کشاورزی سیرجان با اشاره بازگشایی سامانه صدور مجوز مرغداری 

ایجادشده  فرصت  به  توجه  با  کرد:  در شهرستان سیرجان، ترصیح  گوشتی 

که  رسمایه گذارانی  از  سامانه،  بودن  باز  و  جدید  مجوز  صدور  خصوص  در 

به این صنعت را دارند، تقاضا می شود که در ارسع وقت نسبت  قصد ورود 

اقدام  از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  به دریافت مجوز 

کنند.

و  طال  و  سکه  قیمت  افزایش  به  اشاره  با  شفیعی  حجت االسالم 

بالتکلیفی زوج های مدیون بر رضورت ثبت نکردن سکه متام بهار 

آزادی به عنوان مهریه تأکید کرد.

خانواده  قضایی  مجتمع  رئیس  شفیعی،  محمد  حجت االسالم 

زمان دیگر  از هر  بیش  امروز  استان کرمان گفت:  دادگسرتی کل 

رضورت ثبت نکردن سکه متام بهار آزادی به عنوان مهریه احساس 

و  قانونی  مناسب  راهکار  فکر  به  امر  مسئوالن  بایستی  و  می شود 

فرهنگ سازی برای حل این معضل باشند.

او در ترشیح این خرب افزود: رضورت ممنوعیت ثبت سکه بهار آزادی 

افزایش  و  اقتصادی  نابهنجار  وضعیت  به  توجه  با  مهریه  به عنوان 

بی رویه قیمت سکه و طال و بالتکلیفی زوج های مدیون، امری کاماًل 

منطقی و غیرقابل خدشه است.

نه در حال، سکه  و  نه درگذشته  ادامه داد:  حجت االسالم شفیعی 

پایه مبادالت  آزادی به عنوان وجه رایج تلقی منی شود و  متام بهار 

امر کاماًل  با یک  نیز به شامر منی رود و جامعه  ارزی و بین املللی 

ترشیفاتی و ناخواسته با یک فرهنگ غلط و بی پایه و اساس آن را 

به عنوان مهریه مطمنئ و دارای ارزش پذیرفته و ارصار بر ادامه این 

روند غلط و چالش برانگیز داشته و دارد.

او بیان کرد: در چندین سال قبل نیز این جانب پیشنهاد ممنوعیت 

ثبت سکه متام بهار آزادی به عنوان مهریه را مطرح کردم که هرچند 

موافق و مخالفانی برای این نظریه مطرح شد؛ ولی نقاط قوت این 

موضوع بیش از نقاط منفی آن است.

رئیس مجتمع قضایی خانواده دادگسرتی کل استان کرمان ترصیح 

کرد: اگر مسئوالن امر ازجمله: منایندگان مجلس شورای اسالمی 

مجلس  صحن  به  را  پیشنهادی  موضوع  این  طرح،  یک  قالب  در 

بیاورند و با الحاق یک تبرصه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و اصالح 

به عنوان  را  آزادی  بهار  ثبت سکه  قانون حامیت خانواده  ماده ۲۲ 

مهریه ممنوع کنند، در آینده تأثیر آن را هم در بخش قضایی و روند 

ورودی  کاهش  مهریه،  محکومان  بازداشت  از  جلوگیری  رسیدگی، 

پرونده های اعسار و تعدیل و درنتیجه حاکم شدن آرامش در بخش 

عمده ای از خانواده ها و هم تأثیر مثبت آن را در سطح اقتصاد کالن 

و هم در سطح اقتصاد خرد در جامعه شاهد خواهیم بود.

فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری عامل انتشار فراخوانی تحت عنوان 

خودروهای کف خواب که به منظور انجام اعامل خطرساز قصد گردهامئی 

خودرویی و انجام رفتارهای ایذایی داشتند، خرب داد.

رسهنگ محمدرضا ایران نژاد بیان داشت: در پی انتشار فراخوان دورهمی 

در  خردادماه  چهاردهم  طی  بلورد  جاده  در  کف خواب  ماشین های 

انتشار در دستور کار  فضای مجازی مراتب شناسایی و دستگیری عامل 

کارشناسان رصد فضای مجازی قرار گرفت.

فتا  پلیس  کارشناسان  رابطه  این  در  داشت:  اظهار  انتظامی  مقام  این 

شدند  موفق  پلیسی  و  اطالعاتی  اقدامات  رسی  یک  انجام  با  شهرستان 

خیلی زود عامل انتشار این فراخوان را شناسایی و وی را دستگیر کنند که 

این متهم جهت تحقیقات تکمیلی، تحویل پلیس امنیت عمومی شهرستان 

شد.

نظم  برقراری  ساخت:  خاطرنشان  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

اجازه  و  پلیس است  ترافیکی همواره در دستور کار  و  امنیت اجتامعی  و 

نخواهیم داد افرادی فرصت طلب برای تفریح و خوش گذرانی خود، امنیت 

و آرامش مردم را خدشه دار کنند.

کارگاه   ۷۰۰ در  هرنمند  هزار   ۷۰ حدود  گفت:  زاده  حسین  کاظم 

فعالیت  به  مشغول  انفرادی  و  گروهی  به صورت  استان  این  صنایع دستی 

هستند.

محروم  مناطق  در  صنایع دستی  کارگاه های  از  زیادی  تعداد  افزود:  وی 

استان کرمان واقع شده و در رشته های بومی همچون حصیربافی، سیس 

بافی، گلیم بافی و غیره فعال هستند.

کارگاه ها  این  در  که  صنایع دستی  هرنمندان  کرد:  ترصیح  زاده  حسین 

و  استفاده  تسهیالت  و  بیمه  مزایای  از  هستند،  فعالیت  به  مشغول 

اشتغال زایی خوبی برای استان فراهم کرده اند.

معاون صنایع دستی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

استان کرمان اظهار داشت: به منظور حامیت از هرنمندان و رونق اشتغال، 

در سال ۹۹ مبلغ ۹۳ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال تسهیالت ارزان قیمت به 

هرنمندان صنایع دستی این استان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: در حوزه صنایع دستی از محل مشاغل خانگی، روستایی و 

عشایری و همچنین معین های اقتصادی در سال ۹۹، برای ۶۵۰ نفر در 

استان کرمان شغل ایجاد شد که نسبت به سال قبل از آن بیش از ۱۰۰ 

درصد افزایش داشته است.

در  کرمان  صنایع دستی  هرنمندان  موفقیت های  به  اشاره  با  زاده  حسین 

ابعاد داخلی و بین املللی تأکید کرد: اهدای نشان جغرافیایی بین املللی 

سمنگان  فیروزه  رشکت  و  سیرجان  پیچ  شیریکی  گلیم  به  صنایع دستی 

بین املللی  نشان  این  اهدای  که  گرفت  تعلق  گذشته  سال  در  سیرجان 

می تواند گلیم شیریکی پیچ را در برابر کپی برداری در رسارس دنیا محفوظ 

نگه دارد.

گلیم  رشته  صنایع دستی  هرنمند  اباذری  پروین  همچنین  افزود:  وی 

شیریکی پیچ سیرجان در مسابقه مجازی صنایع دستی برگزیده جهان، به 

منایندگی از منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی در سال 

۲۰۲۱، حائز رتبه برتر شد.

معاون صنایع دستی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

استان کرمان بیان کرد: نخستین رویداد هرنهای سنتی استان کرمان در 

راستای معرفی هرن فاخر کرمان و با همکاری اتاق بازرگانی با هدف ارتباط 

اواخر  عالقه مندان  و  خریداران  و  صنایع دستی  فعاالن  بین  واسطه  بدون 

سال ۹۹ برگزار شد که با استقبال خوبی همراه بود.

و  بازاریابی  به  کمک  برای  تاکنون  همچنین  گفت:  پایان  در  زاده  حسین 

فروش محصوالت صنایع دستی استان کرمان به ۱۵۱ شاغل صنایع دستی 

در زمینه بسته بندی، تجاری سازی و همچنین برندسازی آموزش های الزم 

داده شده است.

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی؛

بهره برداری از ۶ طرح کشاورزی و دام پروری در سیرجان

آغاز ثبت نام سرمایه گذاری در صنعت مرغ سیرجان

رئیس مجتمع قضایی خانواده در کرمان پیشنهاد داد؛

تأکید بر ضرورت ثبت نکردن سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان:

نشان جغرافیایی بین المللی صنایع دستی، گلیم شیریکی پیچ سیرجان را در برابر کپی برداری محفوظ نگه می دارد

دستگیری عامل انتشار فراخوان خودروهای کف خواب در سیرجان 

ثبت نام ۱۳۰۰ داوطلب شورا برای روستا های سیرجان
فرماندار ویژه سیرجان؛ تعداد شعب اخذ رأی نسبت به انتخابات دوره گذشته افزایش داشته است

با اعالم اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان ایران، شش بازیکن تیم 

فوتبال بانوان شهرداری سیرجان در فهرست نهایی تیم ملی قرار گرفتند.

پس از پایان دو دوره اردوی انتخابی تیم ملی، رسانجام مریم ایران دوست 

رسمربی تیم ملی فوتبال بانوان ایران، اسامی بازیکنان تیم ملی را اعالم 

بانوان شهرداری سیرجان در این  بازیکن تیم فوتبال  کرد که نام شش 

لیست به چشم می خورد.

افسانه چرتنور، شبنم بهشت، ملیکا متولی، فاطمه امینه  این اساس  بر 

برازجانی، عارفه سیدکاظمی و حدیث بساط شیر بازیکنان تیم فوتبال 

بانوان شهرداری سیرجان هستند که به تیم ملی دعوت شده اند.

اردوی تیم ملی بانوان ایران تا روز شانزدهم خرداد جاری ادامه دارد و 

سپس تیم ملی به کشور بالروس اعزام می شود تا در فیفا دی، با تیم های 

بالروس و ازبکستان به رقابت بپردازد.

گفتنی است تورمننت بین املللی بالروس از ۱۷ تا ۲۳ خردادماه برگزار 

می شود.

روند  انجام  از  کرمان  استان  پلیس  استخدام  و  گزینش  هسته  رئیس 

درجه داری  مقطع  برای  فوق دیپلم  و  دیپلم  نیروی  استخدام  و  ثبت نام 

پلیس کرمان خرب داد.

به گزارش پایگاه خربی پلیس، حسین حسینی در این خصوص گفت: 

فرماندهی انتظامی استان کرمان به منظور تکمیل کادر درجه داری خود 

در سال 1400 از بین متقاضیان مرد دارای مدرک دیپلم و فوق دیپلم 

متامی رشته های تحصیلی، نیرو استخدام می کند.

وی افزود: ثبت نام و انجام روال گزینش متقاضیان عزیز همه روزه و تا 

پایان سال جاری در هسته گزینش و استخدام پلیس استان واقع در 

خیابان معلم شهر کرمان انجام می گیرد اما توصیه می شود عالقه مندان 

با در دست داشنت مدارک  انتظامی در ارسع وقت  خدمت در نیروی 

تحصیلی و هویتی )شناسنامه و کارت ملی( به این مرکز مراجعه کنند.

۶ بانوی فوتبالی شهرداری سیرجان در فهرست نهایی تیم ملی استخدام نیرو در مقطع درجه داری پلیس کرمان

روش های صحیح تشویق و تنبیه جهت تغییر رفتاری 
کودکان را در مطالب گذشته به صورت مفصل با هم 
و  تشویق  بحث  تکمیل  و  ادامه  در  کردیم.  بررسی 
یادآور  را  مهم  این  رفتار کودک،  کنترل  برای  تنبیه، 
نامطلوب  رفتار  ناخواسته  والدین  گاهی  که  می شوند 
کودک را تشویق و رفتار مطلوب او را تنبیه می کنند. 
دو اشتباه رایج والدین که تبعات بدی به همراه دارد؛ 
به طور مثال: در مورد تشویق رفتار نامطلوب با توجه 
به توضیحاتی که تاکنون دادیم گاهی توجه منفی از 
کودک  است،  لذت بخش تر  کودک  برای  بی توجهی 
فحش می دهد، والدین او را دعوا می کنند، داد می زنند 
و این داد زدن برای او نوعی تشویق محسوب می شود؛ 

چراکه او احساس موفقیت می کند. چون توانسته حال 
به کار می گیرد  را  این رفتار  شمارا بد کند و مجدداً 
و در مورد تنبیه رفتار مطلوب، مثاًل: کودک اتاقش را 
با حرف هایی مثل: »چی شده  والدین  مرتب می کند 
این جنس  از  و  تمیز کرده ای؟« چه عجب!  را  اتاقت 

حرف ها او را مورد تمسخر و تنبیه قرار می دهند.
است  ذکر  به  الزم  شد  تکمیل  مطلب  این  که  حال 
رفتاری  تغییر  شیوه  دو  به عنوان  تنبیه  و  تشویق  که 
خواسته های  کنترل  برای  این،  بر  عالوه  کودکان  در 
کودک هم کاربرد دارند. در مطلب این هفته به سراغ 
شیوه ی دیگری می رویم که به شما کمک می کند تا 
والدین  به عنوان  را  خود  کودک  خواسته های  آن،  با 
مقتدر و متعادل و نه سهل گیر و نه مستبد، به طرز 
بر  عالوه  بنابراین  کنید؛  مدیریت  و  کنترل  صحیح 
تنبیه روش پیش  و  اعمال روش های صحیح تشویق 

رو به شما در جهت کنترل بهتر خواسته های کودک 
این صورت که شما می توانید  به  کمک خواهد کرد. 
نظر  در  با  دارد  که کودک  هر ۳ خواسته ای  ازای  به 
به  خواسته،  آن  متناسب  و  اولویت  مصلحت،  گرفتن 
یکی جواب مثبت بدهید یعنی پذیرش بی قیدوشرط 
و بدون چون وچرا. آن خواسته را قبول کنید تا کودک 
احساس کند به او توجه مثبت نامشروط شده است. 
تا  بمانید  و سر حرف خود  کنید  رد  را  دوم  خواسته 
قرار  بداند  و  را دریابد  کودک مفهوم صبر و شکست 
نیست به همه چیز برسد و خواسته سوم را با قرار دادن 
برآورده  دهد  انجام  را  آن  باید  کودک  که  یک شرط 
کنید تا کودک مفهوم تالش را دریابد و در نظر داشته 
باشید. حتماً اول کودک، کار را انجام دهد سپس شما 
برای  قانون  این  اجرای  کنید.  برآورده  را  خواسته اش 
طرف  از  تعادل  رعایت  ضمن  سال   ۷ باالی  در کودکان  بیشتر  شدن  قانونمند  جهت  در  آن ها  به  زندگی کمک خواهد کرد.والدین 

بوی بهشت برین 
حضرت معصومه علیهاالسالم، فاطمه ثانی و جلوه دوباره 
زهرای اطهر است. حرمش حریم آل محمد صلی اهلل علیه 
و آله و سلم و مزارش زیارت گاه عارفان و دلدادگان خاندان 
رسالت است. شکوهمندی گنبد و بارگاهش، در این تنگنای 
گرمی هوا و در کمبود کیمیای آب، در گوشه ای از کویر 
بزرگ ایران، قرن هاست که قامت آراسته است. این بارگاه 
نورانی تسلی بخش جان سوخته دالِن قبر پنهان صدیقه 
کبراست و مرقدش بهشتی از معنویت و چشمه ای از فیض 
و کرامت را در خود پنهان دارد. عالمان شریعت آستان 
بوس حرم اویند و عاشقان والیت جرعه نوش مقامش و 
مردمان به پاکی اش ایمان دارند او را معصومه می خوانند.

حضرت معصومه علیهاالسالم در یک نگاه
مطابق بسیاری از مدارک تاریخی، حضرت فاطمه معصومه 

علیهاالسالم در روز اول ماه ذیقعده سال 1۷۳ ق در شهر 
مدینه دیده به جهان گشود. پدر آن حضرت امام هفتم 
شیعیان، حضرت موسی بن جعفر علیه السالم ، است که او 
را »ابوالحسن اول« نیز نامیده اند. برطبق شواهد تاریخی، 
مادر حضرت معصومه علیهاالسالم همان مادر حضرت رضا 
علیه السالم و زنی پاک و باایمان بوده است. برای ایشان نام 
هایی چون خیزران، ام البنین و نجمه روایت شده است؛ اما 
پس از آن که امام رضا علیه السالم از ایشان متولد شد، او 

را »طاهره« نامیدند.
دختر روح و جسم پیامبر )ص(

در زیارت نامه ای که امام رضا )ع( در شأن حضرت معصومه 
علیهاالسالم آورده اند، آن بانو با عناوینی چون دختر رسول 
دختر  علیهاالسالم،  خدیجه  و  فاطمه  دختر  )ص(،  خدا 
)ع(  و حسین  )ع(  دختر حسن  )ع(،  علی  امیرالمؤمنان 
دختر ولی خدا، خواهر ولی خدا و عمه ولی خدا خوانده 
شده اند. این تعبیرات بلند، تنها بیانگر شرافت دودمان آن 
حضرت نیست، بلکه نشان دهنده آن است که حضرت 
معصومه علیهاالسالم از نظر معنوی و مقامات عالِی ملکوتی، 
به راستی فرزند روح و جسم پیامبر )ص( و امامان معصوم 

است، و به حقیقت، دختر جسمانی و روحانی پیامبر و امام 
معصوم فضیلتی بسیار ارزشمند به شمار می رود.

عاشق برادر
دوران کوتاه زندگانی حضرت معصومه علیهاالسالم همواره 

در اندوهِ ستم عباسیان گذشت. هنوز بیش از ده بهار از 
بیداد هارون  بود که دست  ننهاده  را پشت سر  زندگانی 
الرشید دستان نوازش گر پدر را از سر او کوتاه کرد و دریایی 
از اندوه را بر قلب شریفش جاری ساخت؛ اگر چه قبل از 

آن نیز زندان های جور هارون، کم تر، مجالی برای دیدار 
پدر فراهم ساخته بود. بعد از پدر، حجت خدا و دادرس 
مردمان، برادر بزرگوارش حضرت علی بن موسی الرضا، تنها 
مایه آرامش او بود. آن حضرت با دیدار برادر غم ها را از 
یاد می برد و به کانون زندگی اش نور و صفا می بخشید. 
همین عشق ویژه به برادر بود که باعث شد نتواند فراق او 
را تحمل کند و به اشتیاق دیدار برادر مدینه را به قصد مرو 

ترک گوید.
رتبه ای همانند معصومان

و  بزرگ  زنان  از  قرآن،  در  ویژه  به  آسمانی،  تعالیم  در 
کاملی سخن رفته که خداوند مقام بلندشان را ستوده 
زنانی سخن  از  نیز  اسالم  است. در فرهنگ شکوهمند 
تعالی روح و کسب کماالت  با  به میان آمده است که 
معنوی، این ظرفیت را یافتند که بیش از دیگران فروغ 
حضرت  کنند.  دریافت  را  والیت  الهی  نور  و  جاویدان 
زینب و حضرت فاطمه معصومه علیهاالسالم ، مصداق 
معصوم  امامان  ستایش  که  زنانی  زنانند؛  این  روشن 
همانند  و  همسان  بلند،  ای  رتبه  گاه  برانگیخته،  را 

معصومان یافته اند.

اشتباهات رایج والدین و شیوه های صحیح کنترل خواسته های کودک

فاطمه ثانی، جلوه دوباره زهرای اطهر)س(
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گفتگو

در  بهشهر  نزدیکی  در  ریسندگی  ابزار  نخستین 
 ۷000 به  مربوط  که  است  پیداشده  کمربند«  »غار 
»سه  ناحیه  در  است.  مسیح  میالد  از  پیش  سال 
سفالین شواهد  تابوت های  درون  از  کردستان  گابی« 
هزاره  به  مربوط  منسوجات  درباره  باستان شناختی 
پنجم پیش از میالد به دست آمده است. در تپه سیلک 
آینه ای پیداشده است که رشته هایی از کتان روی آن 
پوشیده  پارچه هایی  نقوش  که  پیداشده  سرنیزه  دو 
از  پیش   ۳000 تا   ۳500 به  متعلق  که  بودند  شده 
میالد هستند. شاید جالب باشد که اسکندر مقدونی 
را  ایران  پوشاک  بود،  کرده  فتح  را  ایران  هنگامی که 

می پوشیده است.
پوشاک یکی از ضروریات و نیازهای نسل بشر به شمار 
می رود که در طول نسل ها و با توجه به موقعیت های 
قالب های  در  قومی  فرهنگ های  تنوع  و  جغرافیایی 
فرم  و  شکل  که  هرچند  است،  ظاهرشده  متفاوتی 
پوشاک امروزی از مراحل زیادی گذر کرده است تا به 

جایگاه بازارهای رقابتی تجارت پوشاک رسیده است.
همچنین امروزه دغدغه بسیاری از افراد علی الخصوص 
و  زمینه  در  نوجوان  و  جوان  نسل  به  نسبت  والدین 
و  بین نسل ها  اختالف و شکاف  بروز  برای  را  شرایط 

عدم درک متقابل از یکدیگر فراهم ساخته است.

پوشاک  بازار  چندوچون  با  آشنایی  برای  ازاین رو 
از کاسبان صنف پوشاک که  به سراغ یکی  سیرجان 
زد  زبان  انصاف  و  مداری  مشتری  در  والنصاف  الحق 
همه مشتریان است رفتیم. آقای رضا جعفری، مالک 
فروشگاه پوشاک پونه در خیابان امام خمینی )ره( که 
از قدیم های این خیابان و متولد خیابان دهخدا است 
وارد  خود  دایی  کنار  در  شاگردی  با   1۳۷4 سال  از 

عرصه فروشندگی پوشاک گردید.
فراگرفت  را  مغازه داری  فوت وفن  سال  سه  مدت  در 
و بعدازآن به تنهایی اقدام به راه اندازی مغازه پوشاک 

فروشی در خیابان امام )ره( کرد،

رضا جعفری می گوید سالی که اقدام کردم با سرمایه 
یک  تومان  هزار  پانصد  و  میلیون  دو  میزان  به  اولیه 
بالغ بر  درآمدی  ماهیانه  کردم،  راه اندازی  کامل  مغازه 
پانصدهزارتومان داشتم که نسبت به اآلن قابل مقایسه 
نیست؛ اما در حال حاضر من نزدیک چند صد میلیون 
سرمایه مغازه هست که از پس هزینه های جاری خود 

و مغازه برنمی آیم.
جعفری می گوید کرایه مغازه ماهیانه ۷0 هزار تومان 
بوده که در حال حاضر همان مغازه با ماهی 4 میلیون 

البته  می باشد،  پیش پرداخت  پول  میلیون  پنجاه  و 
ما دست دهم هم محسوب  امروز  پوشاک در جامعه 
اولویت  گرانی  و  اقتصادی  فشار  این  با  زیرا  نمی شود 
بهداشت،  خوراک،  هزینه های  اول  در  خانواده  همه 

تحصیل و ... و در آخر برای پوشاک هزینه می کنند.
وی ادامه می دهد که توان مالی خانواده ها کم شده و 
همین باعث رکود بازار گردیده است. در قدیم با توجه 
به ارزانی اجناس مثاًل شلوار »مقدم« باکیفیت باال به 
قیمت دو هزار پانصد فروخته می شد ولی اآلن پارچه 
بازار وجود دارد به  »تری ویرا« که به اسم مقدم در 

مبلغ چهارصد و پنجاه هزار تومان فروخته می شود.
رضا جعفری اعتقاد دارد که صنف پوشاک در کشور ما 
یک شغل و کار ورشکسته ای هست که شاغالن در این 
حرفه با زور چک و قرض و باال پایین کردن خودشان 
همین  به  پارچه بافی  کارخانجات  نگه داشته اند،  را 
مشکل دچار شده اند و این برای آینده شغلی ما خوب 
نیست. از سوی دیگر عوارض ها و مالیات که از سوی 
دولت به مغازه داران بسته می شود دردسرهای خودش 

را دارد و هیچ گونه خدماتی را هم به ما نمی دهند.
رضا جعفری وجود بیماری کرونا را از عوامل کسادی 

بیماری  این  شیوع  قبل  می گوید  و  می داند  بازار 
مراسمات جشن و عروسی به خاطر باز بودن تاالرها 
جنب وجوش  باعث  خودبه خود  که  می شدند  برگزار 
در بازار بود ولی اآلن نه تنها ما بلکه تمام مغازه داران 
اگر  البته  هستیم؛  روبرو  ورشکستگی  با  پوشاک 
مسئولین با تدبیر خوبی شرکت های منطقه و ادارات را 
قانع می کردند تا از خود شهر و کسبه سیرجان خرید 
متأسفانه  ولی  می شد  حل  مشکالت  از  خیلی  کنند 
زدوبندهای پشت پرده این کار را خیلی کمرنگ کرده 

است.
 او می گوید اول باید حقوق اقشار جامعه را باال برد تا 
فشار تورم و گرانی از گرده مردم برداشته شود و باید 
ازنظر  تا  انداخت  گردش  به  را  مملکت  اقتصاد  چرخ 

کیفی و کمی محصوالت ارزان دست مشتری برسد.
 رضا جعفری کاسب قدیمی خیابان امام خمینی )ره( 
از وضعیت همکارانش که به خاطر بی تدبیری مسئولین 
بیان می کند  و  ناراحت است  کشور ورشکست شدند 
شبکه های  به  وابسته ها  و  دالالن  میان،  این  در  که 
فساد یک شبه میلیارد شدند. جعفری می گوید خیلی 
خانواده ها وقتی قیمت لباس می پرسند و توان خرید 
و  زن  مقابل  در  روی شان  و  سر  از  ندارند شرمندگی 
باید تصمیمات عملیاتی  فرزندانشان می بارد...، دولت 
برای معیشت مردم را اجرا کند و حمایت بیشتری در 
بحث بیمه و پرداخت تسهیالت کم بهره به اصناف و 
این آحاد  از مشکالت  بلکه گره ای  تا  ارائه کند  مردم 

جامعه باز شود.

رضا جعفری فروشنده قدیمی پوشاک سیرجان؛

ادارات، نهادها و شرکت ها از اصناف سیرجان حمایت کنند 4
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فرهنگ زیربنای توسعه و آبادانی هر منطقه است. تأثیر 

فرهنگ در رشد و هر منطقه به خوبی مشهود است. امروز 

هر قسمت از شهر که بخواهد رشد کند و کمبودها و 

نواقص برطرف شود ابتدا باید فرهنگ آن منطقه رشد کند 

و اصالح شود.

یکی از نواقص در فعالیت های شهرداری و نهادهایی از 

این دست، نگاه رصف عمرانی و خدماتی است که این 

نگاه منی تواند نتیجه مطلوب را محقق کند بلکه بخش 

مهمی از فعالیت ها و بودجه را هدر می دهد.

اما اگر متامی فعالیت ها با کار فرهنگی متناسب همراه 

شود عالوه بر اینکه نتیجه مطلوب به دست خواهد آمد و 

نتیجه ماندگار هم خواهد شد، در حالی که موجب کاهش 

هزینه ها هم می شود و ...

بعنوان منونه زباله، اگر از مبدأ تفکیک شود قابل بازیافت 

خواهد بود و رسمایه عظیمی را به شهر بر می گرداند و 

حتی درآمدزا هم خواهد بود و مهم تر از اینها بهداشت و 

سالمت جامعه را به دنبال خواهد داشت، لذا این مهم با 

فرهنگ سازی صحیح دست یافتنی است.

یکی از موارد مهم که در شورای پنجم پیگیری شد پیوست 

فرهنگی در متامی فعالیت سازمان های زیر مجموعه 

شهرداری اعم از خدماتی یا عمرانی است که سازمان های 

زیر مجموعه شهرداری بایستی متناسب با فعالیت خود 

پیوست فرهنگی را نیز آماده و ارائه کنند.

در این راستا: تشکیل شورای فرهنگی شهرداری سیرجان، 

تالش در جهت تخصصی شدن بودجه فرهنگی و متایز 

کار فرهنگی از برنامه های ارتباطی شهرداری و ...

استفاده از ظرفیت های فرهنگ ساز شهرستان سیرجان 

در جهت تحقق اهداف فرهنگی تعریف شده در سازمان 

های زیر مجموعه شهرداری سیرجان در دستور کار قرار 

گرفت.

در این جهت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و همچنین 

اداره تبلیغات اسالمی به عنوان پل ارتباطی انجمن های 

هرنی و کانون های فرهنگی و هرنی، مساجد و هیئات 

قرار  شهرداری  با  نامه  تفاهم  طرف  می توانند  مذهبی 

بگیرند که مقدمات آن در حال انجام است ؛ امید است 

بزودی عملیاتی هم بشود.

معنوی  و  مالی  با حامیت  این طرح  اجرای  با  بنابراین 

شهرداری ظرفیت های هرنی و مذهبی به صورت رسمی 

در خدمت رشد و تعالی فرهنگ شهر قرار می گیرد.

حسن خدامی، رئیس کمیسیون های  فرهنگی و گردشگری شورای شهر؛

تشکیل شورای فرهنگی شهرداری سیرجان تالشی در جهت تخصصی شدن بودجه فرهنگی

پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه ریلی منطقه »گل گهر«
فرماندار ویژه و مسئوالن اجرایی شهرستان سیرجان با حضور در محل پروژه 

شبکه ریلی منطقه گل گهر در جریان آخرین وضعیت پروژه قرار گرفتند.

دو  شامل  گل گهر  منطقه  ریلی  شبکه  زیرساخت های  احداث  عملیات 

مرحله زیرسازی و روسازی است که زیرسازی شبکه ریلی با همت نیروهای 

ورزیده و نخبه رشکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر شامل انجام 

کلیه عملیات های خاکی، احداث ابنیه فنی شامل ۱۵ پل آب رو، ۴ تقاطع 

غیرهمسطح زیرگذر و ۵ تقاطع غیرهمسطح رو گذر در اولویت برنامه های 

حدوداً  ریلی،  شبکه  زیرسازی  خاکی  عملیات  حجم  گرفت.  قرار  عمرانی 

یک میلیون مرتمکعب، خاک برداری و خاک ریزی در برداشت که با هزینه 

روسازی  بخش  در  همچنین  است.  اجراشده  ریال  میلیارد   ۴۰۰ حدود 

کیلومرت   ۷۲ تخصصی،  برنامه ریزی  با  نیز  گل گهر  منطقه  ریلی  شبکه 

شبکه ریلی با بهره گیری از ۹۰۰ تن پروفیل ریلی ساخت رشکت ذوب آهن 

اصفهان، ۱۰۰ دستگاه سوزن ریلی ساخت رشکت ایرید، اجرا شد. بخش 

اعظم این پروژه ریلی با یاری گرفنت از توان تولید داخلی ملی و همچنین 

در  اجراشده  ریلی  پروژه  است.  شکل گرفته  بومی  پیامنکاران  توامنندی 

منطقه گل گهر، یکی از شاخص ترین پروژه های ریلی حوزه صنعت در ایران 

اسالمی محسوب می شود و ایستگاه مبادله ای آن با ۲۹ خط موازی ریلی، 

عریض ترین ایستگاه ریلی اجراشده در سطح کشور به شامر می آید. این 

پروژه که به صورت ۶ خط آنتنی طراحی و اجراشده است حدود ۹۰ درصد 

پیرشفت فیزیکی دارد و ظرفیت حمل بار آن نیز در سال ۱۰ میلیون تن 

است.

محمدعلی سلیامنی، معاون حفظ حقوق عامه دادرسای عمومی و انقالب 

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  علیزاده  به  نامه ای  طی  کرمان 

کرمان آورده است:

احرتامًا با عنایت به مکاتبه بنیاد رسدار شهید حاج قاسم سلیامنی، هیچ 

انتخابات شورای  تبلیغات  در  این شهید  تصویر  از  استفاده  برای  مجوزی 

اسالمی شهر صادر نشود، لذا به کلیه چاپخانه داران سطح استان و فعاالن 

تصویر  که  نامزد ها  تبلیغاتی  اقالم  چاپ  از  شود  اعالم  نرش  و  چاپ  حوزه 

شهید سلیامنی در آن استفاده شده است، جداً خودداری کنید.

زمان  و رسنوشت ساز ۲۸ خرداد  مهم  انتخابات  برگزاری  تا  دیگر  از سوی 

کوتاهی باقیامنده است. مردم استان کرمان حضور حداکرثی و پرشور در 

انتخابات ۲۸ خرداد را اقتدار آفرین و مشارکت حداکرثی را سبب خنثی 

شدن راهربد های دشمن و معاندان نظام جمهوری اسالمی ایران می دانند.

برای دلرسد  از مدت ها قبل  آنچه مشخص است، دشمنان نظام اسالمی 

انتخابات  به  که  روز ها  این  لذا  کرده اند؛  ویژه ای  برنامه ریزی  مردم،  کردن 

نزدیک تر می شویم، مسئوالن استان کرمان در متامی آیین ها و برنامه های 

خود، مردم را به حضور حداکرثی در انتخابات دعوت کرده اند.

در آیه ۱۱ سوره رعد آمده است: خداوند رسنوشت قومی را 

تغییر منی دهد مگر اینکه خودشان، رسنوشتشان را تغییر 

دهند. اتفاقات و حوادثی که در زندگی ما شکل می گیرند 

اندیشه  و  عقل  از  انسان  ماست.  خود  عملکرد  نتیجه 

برخوردار است و الزم است قبل از هر اقدامی درباره نتایج 

آینده دچار مشکالت نشود.  تا در  عملکرد خود فکر کند 

و  می گذریم  راحت  چنان  تصمیم گیری ها  برخی  کنار  از 

بی توجهی می کنیم درحالی که اهمیت این تصمیم گیری ها 

این  عواقب  بعداً  و  است  زیاد  بسیار  ما  رسنوشت  در 

دامن گیر خودمان خواهد شد.  اهامل کاری  و  بی توجهی 

افراد  بهرتین  باید  و  است  محوری  شایسته  عرص  امروزه 

هستند  شایستگی  و  لیاقت  مهارت،  تخصص،  دارای  که 

عملکرد  شاید  بگیرند.  عهده  بر  را  مهم  مسئولیت های 

سکان دار  که  افرادی  از  برخی  غیرقابل قبول  و  ضعیف 

مسئولیت های مختلف در جامعه بوده اند باعث شده باشد 

که ما نسبت به مسائل جامعه بی تفاوت باشیم و فکر کنیم 

جامعه  مشکالت  حل  در  نقشی  و  تأثیر  هیچ  ما  انتخاب 

نداشته باشد اما این دلیل منی شود که این موضوع را به 

همه افراد تعمیم دهیم چون فردی که متعهد و متخصص 

باشد حتاًم قابل اعتامد هم خواهد بود. چه بسا ضعف در 

طرز  این  آمدن  وجود  به  سبب  ما  خود  تصمیم گیری های 

تفکر شده باشد. راجع به تصمیمی که می خواهیم انجام 

دهیم باید آن را از جنبه های مختلف بشناسیم و به ابعاد 

مختلف آن پی بربیم. از هر کس که می توانیم بپرسیم و 

اطالعات کسب کنیم. نظرات موافق و مخالف و ممتنع را 

بشنویم و بعد با آگاهی کامل برای انتخاب شخص اصلح 

تصمیم بگیریم. نقش ما در انتخاب افراد برای جامعه ای 

که ما خود در آن زندگی می کنیم نقش بسزایی دارد. اگر 

تأثیرگذار  خودمان  رسنوشت  در  منی توانیم  ندهیم  رأی 

راجع  بود.  خواهیم  بی عدالتی ها  شاهد  بعداً  و  باشیم 

شورا  در  فعاًل  که  افرادی  آیا  کنیم  تحقیق  موارد  همه  به 

هستند وعده هایشان شعاری بوده یا عملیاتی؟ پیگیری بعد 

به قول ها و  آیا  انتخاب شدن فرد بسیار مهم است که  از 

وعده هایی که داده، عمل کرده است؟ همه ما در مقابل 

هم مسئول هستیم و همه باید با اتحاد و یکپارچگی افراد 

شایسته را انتخاب کنیم. برای پایان دادن به ناکامی ها باید 

دست به یک تدبیر اساسی زد. یقین داشته باشیم مقدرات 

ما قبل از هر چیز و هر کس در دست خود ماست و هرگونه 

تغییر و دگرگونی در رسنوشت به خود ما بازمی گردد. جامعه 

متحول منی شود مگر اینکه انسان ها متحول شوند.

جشنواره  نخستین  در  گهرزمین  عمومی  روابط  توسط  برتر  مقام  کسب  پی  در 

»چراغ روشن رابطه« طی مراسمی در استانداری کرمان از این واحد تجلیل شد.

طی  گهرزمین  سنگ آهن  رشکت  بین امللل  امور  و  عمومی  روابط  از  نقل  به 

مراسمی از تیم روابط عمومی گهرزمین تجلیل شد. در این مراسم که با حضور 

دکرت محمدصادق بصیری معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمان در سالن 

کنفرانس استانداری برگزار شد از ۲ نفر از کارکنان واحد روابط عمومی و امور 

بین امللل رشکت گهرزمین تجلیل شد.

شایان ذکر است تیم روابط عمومی گهرزمین توانسته بود با حضور ۲ رشکت کننده 

در نخستین جشنواره »چراغ روشن رابطه« مقام برتر را کسب مناید.

گفتنی است در آیین پایانی اولین جشنواره چراِغ روشِن رابطه با حضور معاون 

سیاسی استاندار کرمان از ۱۵ برگزیده روابط عمومی های استان کرمان تقدیر 

شد.

عمومی های  روابط  کارکنان  ویژه  رابطه«  روشِن  »چراِغ  نگارش  جشنواره  اولین 

استان کرمان به همت اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان و روابط عمومی 

مجتمع مس رسچشمه رفسنجان، ۲۵ فروردین ماه تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ 

برگزار شد.

استفاده از تصویر سردار شهید سلیمانی در تبلیغات انتخابات شورای اسالمی ممنوع!

همه ما در مقابل هم مسئول هستیم؛
آیا افرادی که فعاًل در شورا هستند به وعده هایشان عمل کرده اند؟!

تجلیل استاندار کرمان از روابط عمومی گهرزمین

باد و گردوخاک در راه سیرجان استاندارکرمان: نظام جمهوری اسالمی متکی به رأی مردم است

جوی  پدیده  جاری  هفته  پایان  تا  که  کرد  اعالم  هواشناسی  اداره کل 
وزش باد به نسبت شدید و گردوخاک در مناطق شرق، جنوب و برخی 

شهرهای شمال و غرب استان پیش بینی می شود.
بم،  مناطق  در  امروز  باد  وزش  شدت  بیشترین  گزارش  این  اساس  بر 

ریگان، فهرج، زهکلوت، رودبار جنوب، شهداد، فاریاب است.
اطراف  یادشده  مناطق  بر  عالوه  چهار شنبه  و  سه شنبه  برای  همچنین 

راور، سیرجان، رفسنجان، انار و بردسیر نیز این پدیده جوی پیش بینی 
می شود.

طبق داده های سازمان هواشناسی از امروز تا ۳ روز آینده به دلیل تأثیر 
نفوذ جریانات گرم و مرطوب جنوبی در ساعات بعدازظهر رشد ابر و وقوع 
رگبار پراکنده و رعدوبرق و بارش احتمالی تگرگ در مناطق مستعد در 

جنوب، جنوب غرب و ارتفاعات مرکزی استان پیش بینی شده است.

جمهوری  نظام  الینفک  جزء  انتخابات  در  مشارکت  گفت:  وند  زینی 
اسالمی می باشد که متکی به رأی مردم است.

الینفک  جزء  را  انتخابات  در  مشارکت  کرمان،  استاندار  زینی وند  علی 
به رأی مردم است و گفت:  نظام جمهوری اسالمی دانست که متکی 
کبیر  بنیان گذار  تأکید  مورد  همواره  انتخابات  در  حداکثری  مشارکت 
بوده  رهبری  معظم  مقام  بیانات  در  اولویت ها  جزو  و  اسالمی  انقالب 

است.
او افزود: مردم نیز به اهمیت این موضوع واقف هستند و امیدوار هستیم 
ملت ایران به این فرصت تاریخی توجه و پرشور در انتخابات شرکت کنند.
استاندار کرمان ابراز داشت: حضور پرشور در انتخابات بسیاری از مشکالت 
داخلی و بین المللی ما را حل می کند و فردای ۲۸ خردادماه )سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری( وضعیت کشور بسیار متفاوت خواهد بود.

آدم ها دوست ندارند به بدی های خودشان 

کسی  ندارند  دوست  آدم ها  کنند،  نگاه 

مدام به بدی هایشان گیر بدهد، چیز بدی 

مادرها  پدر  خانواده ها  در  مثاًل  نیست.  هم 

خیلی عادت دارند بدی های بچه هایشان را 

می شامرند این خیلی بد است. بدتر از این 

خانم ها  است؟  مخرب تر  اثرش  که  چیست 

را  آقایانشان  بدی های  دارند  خیلی دوست 

هستند  جزئی نگر  خیلی  خانم ها  بشامرند. 

نکته سنجی شان  موجب  و  است  خوب  که 

می شود، منتها این نکته سنجی نباید خانم 

را تبدیل به یک موجود عیب جو کند. زبان 

جلوی  خصوصًا  است.  منفی  نوعًا  خانم ها 

چه  بگیرد،  عیب  زیاد  آقایشان  از  بچه ها 

عیب را بگوید یا نگوید و در دلش بریزد یا 

خودش را یا شوهرش را یا بچه هایش را نابود 

به  زد،  منفی  حرف  خامنتان  اگر  می کند. 

خودتان بگویید خانم ها عادتشان این است 

که حرف منفی زیاد می زنند و معمواًل آن را 

بیان می کنند. رسول خدا)ص(  مبالغه آمیز 

فرمود: در مقابلش سکوت کن. بیایید فضا 

مچ  را  همدیگر  عیب های  کنیم،  مثبت  را 

در  نکنیم،  عیب جویی  در  مبالغه  نگیریم، 

کنیم.  حسابی  کار  یک  مثبت  فضای  این 

بنشینیم  که  است  این  حسابی  کار  آن 

عیب های خودمان را با آرامش ببینیم.

آدم عیب خودش  اینکه  ریشه های  از  یکی 

خانه ای  در  که  است  این  منی گیرد  را 

گرفتند،  را  عیبش  خیلی  که  بزرگ شده 

بگیرد  را  خودش  عیب  نیست  حارض  دیگر 

کند.  دفاع  خودش  از  می خواهد  همه جا 

بچه هایشان  از  که می توانند  مادری  و  پدر 

بگذارند  را  هفته  در  روز  یک  نگیرند،  عیب 

بچه ها هرکسی برود یک گوشه ای عیب های 

خودش را برای خودش بنویسد. بچه هایش 

که  هرچقدر  می نویسند؟  عیب  چقدر 

انسان  و  است  بد  دیگران  از  عیب جویی 

خودتان  از  عیب جویی  می کند،  تاریک  را 

و  لطیف  و  نورانی  را  انسان  و  است  خوب 

از  اگر  فکر می کنند  برخی  معطر می کند. 

می شوند.  افرسده  بگیرند،  عیب  خودشان 

بله اگر تنها هستی، افرسده می شوی، ولی 

بازگو  را  عیب هایت  و  بروی  خدا  پیش  اگر 

خودتان  از  می گیرد؛  تحویلت  خدا  کنی، 

جلوه اش  که  بگیرید  عیب  خدا  پیش 

بعد  کنید،  نفس  محاسبۀ  است.  استغفار 

محبت  کنید،  نگاه  خدا  به  برگردید  مدام 

خدا را خواهید چشید....

بیایید فضا را مثبت کنیم

بسیاری از کسبه پوشاک سیرجانی 
به خاطر بی تدبیری مسئولین کشور 

ورشکست شدند
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بانوی ملکوت؛ گوشه هایی از حیات حضرت فاطمه معصومه )س(

کتاب »بانوی ملکوت« را آیت ا... علی کریمی جهرمی نوشته و در انتشارات بوستان کتاب و در 
16۸ صفحه به چاپ رسیده است. این کتاب در ابتدا به بررسی ویژگی های شهر قم و پس ازآن 
به معرفی سیره و مقام واالی چراغ حرم اهل بیت )ع(، حضرت فاطمه معصومه )س( در چند 
بخش پرداخته است. درخشش حضرت معصومه )س(، موقعیت و محبوبیت حضرت معصومه 

)س(، کرامات حضرت و افتخارات و گروهی از مفاخر قم گزیده ای از فصول این کتاب است.
مذهبی  و  فرهنگی  ازلحاظ  آن  اهمیت  و  قم  شهر  اجمالی  معرفی  به  کتاب  این  ابتدای  در 
پرداخته شده و مزایای این شهر و مردم آن از منظری روایی بیان شده است. آنگاه به گوشه هایی 
از حیات فاطمه معصومه )س(، نسب و خاندان ایشان و علل هجرت آن بانوی بزرگ به ایران 
و جریان وفات ایشان در شهر قم و مدفون شدن وی در این شهر اشاره شده و اهمیت و آثار 

زیارت ایشان و نیز برخی از فضایل وی از دیدگاهی روایی ذکرشده است.

شهید کربالیی فتح اهلل نورمندی پورشهید کربالیی فتح اهلل نورمندی پور
تاریخ تولد: 1301/1/3

محل تولد: سیرجان
تاریخ شهادت: 1362/3/5

مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام صادق)ع( شهرستان سیرجان
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یکمیلیوندوزازواکسن»ایرانبرکت«آمادهاست

ازروزنخستریاستجمهوری،پایانمراوداتفسادانگیزورانتیرااعالممیکنم

فارس: یک تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به بی اخالقی برخی کاندیداها در مناظره روز گفت: به نظر نمی رسد که 
در دوره فعلی انتخابات ظرفیت برای جلب آرا با سوءاستفاده از عواطف و هیجانات موجود در جامعه وجود داشته باشد.

ایمانی با بیان اینکه متأسفانه در مناظره روز گذشته نشانه هایی از مناظرات سال ۸۸ به چشم آمد، خاطرنشان کرد: در 
مناظره برخی کاندیداها با پرداختن به مسائل شخصی افراد فارغ از درست یا خالف واقع بودن آن مانند مدرک تحصیلی 
یا چگونگی اخذ مدرک دیپلم یا دکترا گوشه ای از رفتارهای خالف اخالق را به نمایش گذاشتند از سوی دیگر برخی افراد 
که در حوزه های اقتصادی مسئولیت داشتند اساساً هیچ تمایلی برای بیان عملکرد خودشان نداشتند که واقعاً باعث تعجب 
بود که کاماًل از کارنامه خودشان فرار می کردند به هرحال اگر کسی قصد ریاست جمهوری دارد و پیش ازاین در یک حوزه 

مهم دارای مسئولیت بوده باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و بگوید که در حوزه فعالیت خود چه دستاوردهایی را به ارمغان آورده است.
وی گفت: به طور مشخص یکی از کاندیداها در این جمع ۷ نفره حضور داشت که ادعا می کرد اقتصاددان است و همین فرد هم شخصی است که اتفاقاً مسئولیت 
بسیار مهم و تأثیرگذاری در این کشور داشته و دارد و نه تنها به سؤاالت اقتصادی که از سوی مجری پرسیده شد پاسخ نداد بلکه هیچ اشاره ای نیز به عملکرد 

خود در این نهاد مهم اقتصادی نکرد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی همچنین درباره برخی بی اخالقی هایی که در مناظره روز گذشته صورت گرفت، تأکید کرد:  خوشبختانه انتخابات های ۸۸، 9۲ و 
96 تجربه بزرگی به جامعه داد تا آن کسانی که با لحنی همراه با فرافکنی و اتهام زنی به دیگران و عدم پاسخگویی به عملکرد خودشان وارد صحنه می شوند و 
اتفاقاً بعد از مناظرات هم پیروز انتخابات شدند، بعد از پیروزی چه عملکردی داشتند؛ یعنی مردم سه تجربه را در سه دوره مختلف ریاست جمهوری در اختیار 
دارند و در دوره های گذشته به اندازه کافی اسیر احساسات ناشی از تحریک هیجانات اجتماعی شده اند و نتیجه این هیجانی شدن فضا را در عملکرد کسانی که 
رئیس جمهور شدند نیز به خوبی لمس کرده اند. به طوری که احساس بنده این است که یکی از مهم ترین دالیل اصلی سرخوردگی مردم نسبت به مشارکت در 
انتخابات فعلی ناشی از هیجاناتی است که در دوره های گذشته به آن ها القاء شد و خروجی این هیجانات نیز در عملکرد ضعیف رو سای جمهوری که عامل این 

هیجانات کاذب بودند، بروز و ظهور پیدا کرد.

تسنیم: رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: در صورت تأیید مستندات واکسن ایران برکت از 
سوی سازمان غذا و دارو، یک میلیون دوز واکسن برای تزریق آماده است.

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با اشاره به اخبار منتشرشده مبنی بر توقف 
واکسیناسیون کرونا، اظهار داشت: طبق اعالم مسئوالن مربوطه دوز دوم واکسن برای گروه هایی که دوز اول را دریافت کرده اند 

موجود است و واکسیناسیون دوز دوم این گروه ها در موعد مقرر انجام می شود.
وی در همین راستا، افزود: همچنین به گفته مسئوالن ذی ربط فعالً گروه جدیدی برای تزریق واکسن کرونا اعالم نخواهد شد.

مشرق: ویژه برنامه »دستخط« برای گفتگو با نامزدهای انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری آغازشده و اولین مهمان آن دکتر 
سید ابراهیم رئیسی بود.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در این برنامه بیان کرد: آن کسی که در جایگاه ریاست جمهوری قرار می گیرد، اوالً باید مسئله را خوب 
بشناسد و ثانیاً راه حل مسئله را خوب بداند و اراده جدی برای حل مسئله داشته باشد.

رئیسی در ادامه افزود: درآمدن به میدان انتخابات آنچه برای من بسیار مهم بود، اول ازهمه مشکالت و دغدغه های مردم و بعضاً 
ناامیدی که امروز در مردم عزیزمان متأسفانه به دلیل برخی عملکردها و برخی از مشکالت ایجادشده و دوم اینکه به دلیل 
دعوت بسیاری از اقشار مردم در الیه های مختلف اجتماعی، فرهیختگان، جوانان عزیز، دانشجویان و طالب بود که یک خواست 

گسترده ای را مردم از شهر و روستا از مجامع مختلف مطرح و عنوان کردند.
دکتر رئیسی گفت: مثاًل در موضوع فساد اقتصادی، اگر ساختارها در نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام صادرات و واردات، نظام پولی 
و مالی کشور و در بسیاری از روابط اصالح شود، شاهد پدید آمدن فساد نخواهیم بود، شاهد تولید پرونده نخواهیم بود؛ یعنی 

ریشه بسیاری از این تولید مفاسد را در ساختارها و بسترهای فسادزا می بینم که می شود با اصالحاتی که انجام می شود، فساد زدایی کرد و این ریشه ها را کامالً خشکاند.
سید ابراهیم رئیسی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مردم رأی به من دادند و خداوند این امر را صالح دانست، کاری که روز اول می کنم در دو حوزه سلبی و ایجابی است. 

عدالت  و  برابری  به  ویژه ای  به طور  که  است  پدیدی  نو  مفاهیم  ازجمله  شهروندی 

توجه دارد و در نظریات اجتامعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه ای پیداکرده است. 

حقوق  کلیه  از  جامعه  یک  افراد  همه  که  می یابد  تحقق  وقتی  »شهروندی«  مقوله 

مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت های موردنظر زندگی از حیث 

اقتصادی و اجتامعی دسرتسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان 

اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، 

مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهرت جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند و 

شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه ای بر 

اساس نظم و عدالت دارد. اسالم به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی 

انسان ها  اجتامعی  روابط  برای  شفافی  و  رصیح  دستورات  است،  منوده  توجه  برش 

دارد و نه تنها به کامل معنوی انسان ها توجه منوده است بلکه به چگونگی ساخنت 

جامعه ای منونه نیز توجه دارد. ازجمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسالم توجه 

برابری  افراد،  وزندگی  حیات  ارزش  مخلوقات،  ارشف  به عنوان  انسان ها  کرامت  به 

بیهوده  و  انسان ها  خلفت  منودن  هدفمند   ،... و  پوست  رنگ،  نژاد،  به  توجه  بدون 

نبودن زندگی انسان می باشد. در ادامه به مسئولیت های متقابل مدیریت شهری و 

شهروندان اشاره می کنیم.

1- مسئولیت قانونی شهروندان

وجود وظیفه در انجام یا خودداری از عملی که خود این وظیفه ممکن است در اثر 

مقررات قانونی و ... روابط اجتامعی به وجود آمده باشد و همچنین اطالع شهروندان 

به  مسئولیت  تحقق  در  رضوری  رشایط  از  انجام وظیفه  در  آنان  توانائی  و  وظیفه  از 

شامر می آیند.

فعالیت های اجتامعی نیز همواره با وقایع و حوادث گوناگونی روبرو بوده است و بدین 

شکل، نوع و تنوع این فعالیت ها تأثیر فراوانی در مسئولیت شهروندان خواهد داشت. 

لیکن تا قبل از بررسی مسئولیت های شهروندان، رضورتًا می بایست به اصل اساسی 

که وثیقه حقوق شهروندی است اشاره کرد:

الف_ اصل برائت شهروندان است:

»برائت«، ازنظر لغوی به معنای بیزاری، بیزار شدن و در اصطالح حقوقی »اصل برائت« 

عبارت است از: »آزاد بودن انسان از تحمیالت و تکلیفات و تعهدات و واجبات، مگر در 

مورد مرصحات قانون الزم االتباع« کنوانسیون اروپائی حقوق برش در بند 2 ماده 6 در 

تعریف اصل برائت اعالم داشته است: »هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد، بی گناه 

فرض می شود مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد«.

بنابراین، به استنان ظن نباید تحمیل تعهد کرد که ظن در رشع حّجت نیست.

ادامه دارد... 

شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه باید در حوزه های مختلف مشارکت داشته باشند؛

مسئولیت های متقابل مدیریت شهری و شهروندان


